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ИЗ ЖИВОТА РЕЧИ

1

БРАШЬЬЕНИЦА и сл.

Бро]" речи изведених од основе ко]'а \е у речи брашно

знатан ]е. Има их неколико десетина. Мег^у н>има посебну

пажн>у заслужу]е реч брашненица и сл. ко]е све вначе „]ело

што се носи на пут". Зош ]е Вук уз ову реч дао три па-

ралелна облика: братаница (Херцеговина), драшненйк (без

ознаке кра]а) и брашгъёнйк (Црна Гора) и сва три упуЬу]е .

на браитеницу. Ме^утим поред ова четири посто^и рш не

колико облика ко]е Вук ни]'е забележио: брашеница (Хрв.

нар. п]. 1,185; X. Хумо; Лэубиша), брашланица (Б. вила

1905, 182), брашленица (Б. вила" 1898, 43), брашнаница (Кор-

дунаш, Срп. нар. п^., 6), брашненица (разни писци), браииьаник

(Б. вила 1888, 221). Ако одбацимо два облика са л ко]и

су могли настати заменой н> са л, оста]е нам ]ош шест

облика, од ко^х четири на -ица. Поставл>а се питание: ко]и

]е од ова четири облика на]бол>и, односно на]обични]и?

Иако Вук узима као главни облик брашн>енща, речничка

' гра1>а Института за срп. ]език САН показу]е нам да ]е облик

брашненица више у употреби. Налазимо га код веЬег бро]а

писаца, и стари|их и мла^их (КачиЬ, РелжовиЬ, Сте^Ь, Вл.

КариК, Лэубушак, И. Руварац, Ст. НоваковиЬ, Вл. ЪорЪевиЬ,

РадичевиЬ, Тюровиь, КошутиЬ, Скок и др.).

Ово има свог ]езичког оправданна. Именице изведене

од придева наста вком -ица чи]е ]е значен>е у вези са зна

чением придева врло су честе у нашем ]езику (десница - десна
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рука, младица — млада бшька, празница — празна кошница

старица — стара жена и сл.). Од неких придева изведених од

именица образоване су наставком -ица именице ко]е значе

предмете начиньене од онога што значи именица од ко]е ^е

придев изведен, ме^у н>има низ именица ко]е значе хлеб : зо-

бёница - зобёня хлеб, ]ечмёница - ]ечмёня хлеб, кукурузница -

кукурузнй хлёб, бвсеница - бвсеня хлёб, просёница - про-

сёня хлёб, с]ёрчаница - С]ёрчаня (од сиверка) хлёб, трушница -

трушнй хлёб (хлеб од мекин>а) и сл. Тако ]е и од именице

брашно преко придева брашнени (и брашнени) начиььена

именица брашненица (и брашненица) ко)& ]е добила значен>е

ко]е у Вука има брашненица, т]. „]ело што се носи на

пут", али и уопште ]ело од брашна (умешено и испечено),

тесто, колач: Гибаница ]е на]раскошни]а брашненица у се-

лачко] куЬи (В. КариЬ, Срби]а, 113); Ови хлебари месе

]ош и пите (бурек) и равне друге брашненице (исто, 413);

Брашненице — од теста се осем хлеба месе разни ко-

лачй, гужвара и гибаница (ПавловиЬ Лер., Нар. живот у

Краг, ^сеници, 63); Други су продавали симите, 1>евреке,

буреке, баклаве... и друге брашненице (Ст. НоваковиЬ,

Балк. питан>а, 145); Пита с месом, ]ош вруЬа; преместих

ту... брашненицу на мо] тан>ир (Вл. Ъор^евиЬ, Министар у

апсу, 75). Облик брашненица има, ме^утим, уже значение,

везано за пут, и на^више се ]авл>а у нар. песмама: Спреми

мене танке брашжениц'е, | Да \л идем просити 1>ево]ку (Вук,

НП 2, 331); Пак уперти [упрти] торбу обрамицу, | У н>у метну

танку брашн>еницу (Нар. П]. бос. и херц., 241). Писци га

ре^е употребл>ава]у: Да погледате у ваше торбе, има ли

брашн>енице и сочице (НовиЬ-Оточанин); Неки се латили

торбе и брашн>енице да заложе грло (МулабдиЪ).

Поред брашнени нала#имо у неким нашим говорима и .

брашнени: Тако попун>ено цри]ево [брашном] зове се бра-

шн>ена кобасица (А. ,1овиЬевиЬ, Ри]ечка Нахи]а, Зборник М

ХШ, 1908, стр. 122); Пошто ]е доградио некакав сел>ак во-

деницу (млин брашн^ени), упита га ' неко : „А вода 1>е ]е?"

(Вук ВрчевиЬ, Срп. етн. зб. Ь, 1934, стр. 88); Ме^у зрневл>ем

опреда]у сво]у паучину и нагриза]у га брашн>ени, амбарски

и зрнов мол^ац (Привр. летопис 1938, 112). Брашнени има]у
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и речници М и Броз-ИвековиЬев и оба наводе исти пример:

И из н>ега вадио сир колико брашн>ени млин (Вук, Ков-

чежиЬ, 126). Наставком -ица изведена ]е од придева бра-

ииьени именица браитеница. Ме^утим према кн>ижевноме бра-

шнени, и брашненща поста]е све исюьучиви]е кн>ижевна реч,

док брашн>енща оста]е све више покра]инска реч и реч на-

родних умотворина.

Узгред да напоменем да слично придеву брашн>ени имамо

у неким црногорским говорима и друге придеве саумекшаним

сугласником испред наставка -ен где ]е у кн>ижевном ]езику

тврд сугласник: вугьен (у приповеци М. ЛалиЬа „Свадба")

према юъижевном вунен, црвлен (у Катунско] Нахи]и) према

црвен и сл.

Не изгледа вероватно МаретиЬево твр^еле (Грам. и

стилистика, 1931, стр. 292) да ]е именица брашн>еница обра

зована од основе брашн- наставком -/еница. МаретиЬ наводи

уош ]едну именицу образовану овим наставком: маленица

(мали човек). Ме^утим она ]е вероватно изведена од при

дева ма.ьени (мали: малени као злашан: злаНени, обично

одмила: „А Девере, мо] злаЬен прстене", Вук, Р]ечник).

2

ВРСТИ СЕ, ВРЗАТИ СЕ и ВРЗМАТИ СЕ

Сва ова три глагола има]"у исто значение: иЬи, кретати

се овамо-онамо, обилазити око чега, мотати се, мувати се,

шун>ати се. Корен им ]е за]еднички, врз-. Први се мен>а по I

БелиЬево] врсти, а други и треЬи по VI.

Прва два су стар^ег порекла, налазимо их и у Вукову

и Броз-ИвековиЬу речнику. У, оба ]е врзаши се упуЬено на

врсши се. ТреЬи ]е нови]ег порекла, нема га ни Вук ни Броз-

ИвековиЬ. Налази се у речницима РистиЬ-Кангргину и Ба-

котиЬеву.

У употреби прва два постов извесна територи]ална

разграниченост, нарочито код старших писаца: врсши се

обични]е, )е на истоку, а врзаши се на западу: ^ер ми се врзёш

по памети (ВеселиновиЬ); Око н>ега се врзу разни проби-

ч



56 Св. 1—2Наш ] е з и к

свети (СкерлиЬ); Наша се преписка врзё само око Ане (Ла

заревич Л.); Два три дана врзоше се л>уди око куЬе (Весе-

линовиЬ); Сва се култура врзла око проучаваььа кн>ига (М.

Ъ. МилиЬевиК); Сила се ]'е мисли в'рзло по памети ^акшиЬ);;

И ту онда деца не сме^у се врсШи (Игн>атовиЬ); — ,1ош му се

карте по глави врзщу (Тшпико); Врзй се око тебе (Козарац

И.); Ла сам пога^ао каква )о\ се мисао врзй по глави (Назор);

По бо^штима врзй] се (Фр. МарковиЬ); Око н>е се дуго врзйше

мо) унук (ШимунадиЬ); Властела се сада врзйху око бар-

бара (Назор); Нестршьиво [га ]е] очекивала врза/рки се по

авли]и ("гюровиЬ Св.); Непрестано се врзала око степеница

(ТюровиЬ Св.); Породица пок. Мр^ана ВукаловиЬа узалуд

се нотн>о^и дневно врзала (ВрчевиЬ); Око н>е... почеше се

врзаши градски л>уди (Ъипико); Што се она мора по то]

киши... врзаши по брдима (Ъалски). Има, ме^утим, писаца

ко]'и меша]у облике оба глагола. Тако код Св. ТюровмЬа

порва неколико облика глагола врзаши се налазимо и ова}

пример: Око врата врзла се непрегледна гомила света. Ку-

мичиЬ има по ]едан пример од сваког глагола : Да ли се он

уистину свуда врзё и: Ну он се врзй и око удове. Код Ши-

муновиЬа поред наведеног примера за ко]'и ни]'е }асно да ли

]е врзйше се (имперфекат од врсШи се, Ко]и поред врзщах се

може гласити и врзйх се) или врзйше се (имперфекат од вр

заши се) налазимо и: Сметало му што се... врзу око д]еда.

Усамлэен ]е случа] промене глагола врзаши се по V врсти

ко]и налазимо код КаталиниЬа^еретова: Она ми рече да се

око н>е вржеш.

Облик м. р. ]едн. глаг. радног придева оба глагола

разлику]е се само по акценту: од врсШи се имамо врзао се,

а од врзаши се — врзао се. То ]е вероватно и довело до тога

да се, аналогно другим глаголима VI врете (чувао: чувати,

]авл>ао: ]авл>ати, мешао: мешати, питао: питати, ругао се:

ругати се и сл.), поред коренског вреши се образу]е и облик

врзаши се ко]и се у свему (облици и акценат) поклапа с на

ведении глаголима.

Облик врзмаШи се, ко]и ]е постао у нови]е време, све

више замен^е прва два облика. Писци XX века употре-

бл>ава]у га у огромно] веЬини. У гра^и Инст. за срп. ). нала
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зимо примере из Сремца, СкерлиЬа, КомарчиЬа, Невесин>ског,

Тих. Ъор^евиЬа, НушиЬа, Б. Ъа]е, М. Бо^Ъа, Д. РадиЬа,

Д. КовачевиЬа, Д. ЪукиЬа, А. ЪуриЬа, М. Цара, И. СекулиЬ,

Ст. ,1аковл>евиКа, П. С. Петровича, Д. ЪуровиЬа, ЧолаковиЬа,

Др. СимиЬа, Б. КовачевиЬа и др. Неки од н>их поред врзмаши

се употребл>ава]у понекад и ]едан од прва два облика или

чак и оба. Тако код СкерлиЬа поред рани]е наведеног при

мера са врсши се имамо и : Он се вратио у село ... да се

врзма око момака. ЧолаковиК поред веЬег бро;а примера са

врзлшШи се има и ]едан са йрзаши се: Не см^емо разго-

варати да се не би открили домаЬиново] д]еци ко]а се врза}у

поЗдворишту, а код М. Цара поред ]едног примера са врсши

се налазимо и ова] : Разговор [се] дуго врзмао око питан>а :

зашто се човек... осеЬа некуд забринут.

Да се облик врзмаши се употребл>ава данас на веКем

делу српскохрв. ]езичке територи^е, поред наведених писаца,

потвр})у]у нам и збирке народних речи Института за срп. ]".

у ко]има налазимо из разних кра]ева ова) облик (Пирот,

Пожаревац, Круш. Жупа, Гружа, Драгачево, Во]водина, Црна

Гора).

Св. Марковы!,
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